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NYTT FRÅN STYRELSEN 
Hösten kommer nu med stora språng och aktiviteter inom de olika föreningarna 

startar igen. Vår styrelse hade sitt första möte i augusti då vi planerade 

föreläsningen av Dietist Sofia Antonsson. Föreläsningen genomfördes i 

samverkan med Astma- och Allergi- och Celiakiföreningarna samt 

Handikappföreningarna Örebro län och ABF. Ca 80 personer kom och lyssnade 

på föreläsningen. Pia har fått kontakt med chefsläkaren på Medicinkliniken för 

en träff mellan personal och styrelse någon gång i höst. Föreningen har fått 

många nya medlemmar vilket vi tycket är bra. Nu har vi 178 medlemmar och 

fler är på gång in. Ett flertal av våra nya medlemmar är unga så vi tror nu att en 

ungdomsgrupp kan vara på gång. Styrelsen har också bestämt att alla nya 

medlemmar ska få träffa varandra och styrelsen den 8 december. Jonas 

Halvarssons föreläsning om IBD kommer att hållas först den 2 december. 

Föreningen deltar på Örebro kommuns Anhörigdag med information om 

föreningen. Vår hemsida kommer Kjell Röstlund att arbeta med efter en 

utbildning av förbundet. Föreningen kommer också att göra nya broschyrer om 

vår länsförening. Styrelsen diskuterar hur vi tar emot våra nya medlemmar och 

hur vi ska behålla de gamla. Ett nytt arbetssätt har beslutats. Alla nya 

medlemmar rings upp och hälsas välkommen. Efter detta skickas ett 

välkomstbrev ut. På det andra mötet för hösten diskuterades utskick, annons mm 

angående föreläsningen den 2 december, samt inbjudan till träff för våra nya 

medlemmar. Ordföranden kommer att åka på förbundets ordförandekonferens i 

Norrköping den 17-18 oktober. Konferensen kommer att kretsa kring temat 

medlemsvård och medlemsnytta. 

 

FELAKTIG INFORMATION I REKLAM 
Förbundskansliet uppmanar oss att meddela Er medlemmar att Wellvitas annons 

i pressen om att Mag- och tarmförbundet stödjer deras påstående om att ett 

naturmedel skulle hjälpa mot mag- och tarmbesvär är en lögn. Mag- och 

tarmförbundet stödjer inte alls denna reklam. 

 

 

AKTIVITETSGRUPP 

Styrelsen söker Dig som är intresserad av att arbeta i en aktivitetsgrupp. 

Gruppen ska föreslå aktiviteter till styrelsen. Det behövs andra krafter än 

de som sitter i styrelsen. Ta kontakt med ordförande Pia Delin, 070-827 55 

31 eller vice ordförande Ingela Werner, 070-757 17 70 om Du vill vara med 

i en sådan grupp.  
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Kommande STYRELSEMÖTEN 

 

Föreningens styrelsemöten genomförs i huvudsak i lokalerna i Brukarhuset i 

Mellringe. Samtliga möten är mellan kl 17.00 – 19.00. 
   

Kommande dagar för styrelsemöte fram till årsmötet 2015:  

9 november och 7 december. 

 

Medlem får gärna närvara på styrelsemöten men måste anmäla sig till 

ordförande eller vice ordförande före mötet. 

 

 

FÖRELÄSNING OM IBD 

Den 2 december kl. 18.30 - 20.30 genomför Mag- och tarmföreningen i Örebro 

län en föreläsning om IBD. Forskaren Jonas Halvarsson, vid Örebro Universitet, 

har fått 32 miljoner i forskningsanslag för att förbättra diagnoser i samband med 

inflammatorisk tarmsjukdom. I projektet kommer han följa grupper av patienter 

och samla in prover. Målet är att förbättra hälso- och sjukvården för dessa 

individer och därmed öka deras livskvalitet. Anslaget kommer från Stiftelsen för 

strategisk forskning. Kanske kommer även information från forskningen att 

lämnas. 

Särskild inbjudan kommer. 

 

 
FÖRENINGENS AKTIVITETER 

 

Den 2 december kl. 18.30 i Bomanssonssalen på USÖ, B-huset, genomförs en 

föreläsning av Jonas Halvarsson om IBD.  

Särskild inbjudan kommer i november. 

 

Den 8 december kl. 18.30 inbjuds alla nya medlemmar till träff med varandra 

samt med delar av styrelsen. Särskild inbjudan kommer till dessa. 

 

Under våren 2016 genomförs två miniföreläsningar dels om Tandvården och 

Försäkringskassans olika bidrag och dels en om Patientlagen och Apoteket. 

Särskilda inbjudningar kommer. 

 

Under våren 2016 kommer även någon från Örebro Universitet inbjudas för att 

informera kring forskningar som rör olika mag- och tarmproblem 
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ÖREBROFÖRENINGENS ENKÄT 
Föreningen har genomfört en enkät till våra medlemmar kring vilken 

verksamhet som de anser att styrelsen ska prioritera. Detta eftersom det under 

senare år varit mycket dålig närvaro på de aktiviteter som föreningen anordnat. 

 

Av svaren framkom att det som medlemmarna ansåg viktigast var följande: 

 

93% vård och behandling  

60 %  frågor om att vården ska vara lika i hela landet genom att ta fram 

 nationella riktlinjer 

60 % den som behöver ska erbjudas vård av specialist 

60 %  föreningen ska genomföra föreläsningar om sjukdomar 

 (fakta, behandling, livsstilsfrågor). 

 

Lider Du av en mag- och tarmsjukdom - och har Du på grund av 

detta svårt att åka kollektivtrafik - sök färdtjänst.  

En medlem som läst denna information har ansökt och fått 

färdtjänsttillstånd. Om du har speciella önskemål kring Din 

transport ska du skriva det i Din ansökan. 
 

 

UNGA MED SVÅRA TARMSJUKDOMAR 
Kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som Chrohns sjukdom och Ulcerös 

kolit drabbar främst yngre personer. Därför måste kunskapen om IBD och hur 

de drabbade upplever sin livssituation öka. Netdoktor startar tillsammans med 

Mag- och tarmförbundet upplysningskampanjen IBD-koll.se.  

Förekomsten v IBD är vanligare i Skandinavien är i andra områden. Varje år 

drabbas omkring 1 000 personer av Ulserös kolit och 500 av Crohns sjukdom. 

Totalt 60 000 personer i Sverige lever med IBD. 

Det drabbar oftast unga personer i åldern 15-40 år och för en del bryter 

sjukdomen ut redan i barnaåren. Sjukdomarna är kroniska, men för de flesta är 

besvären värst i unga år. 

Orsaken till IBD är okänd. Man vet att flera faktorer spelar in, såsom miljö- 

faktorer, kroppens immunförsvar och de bakterier vi normalt har i våra tarmar. 

Även arvet har betydelse. 

För personer med IBD är det mycket viktigt med kontinuerlig och god tillgång 

till vård vid en mag- och tarmmottagning på sjukhus. 
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PATIENTLAGEN 2015 
Från och med den 1 januari 2015 träder ny Patientlag i kraft. Många av 

bestämmelserna finns idag redan i lagar som t.ex. Hälso- och sjukvårdslagen och 

Patientsäkerhetslagen. Lagen kommer att ha en modernare struktur, underlätta 

tillämpningen av Patientlagens intentioner om stärkt patientinflytande, stöd till 

barn med svagt stöd från föräldrar lyfts fram och vårdgivarens ansvar förtyd-

ligas. 

Syftet med Patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt 

främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Även om Patientlagen betonar patientens informationsrätt, medinflytande och 

val av vårdgivare är Hälso- och sjukvårdslagarna fortfarande ”bara” en 

skyldighetslag och inte en rättighetslag. 

Patienten ska: få information om sitt hälsotillstånd, möjliga behandlingsmetoder, 

möjlighet att välja vårdgivare och utförare, vårdgarantin och när man förväntas 

få vård, förväntat vårdförlopp, risker för biverkningar, möjlighet att söka 

ersättning för vård utomlands (FK), möjligheter att anmäla till IVO 

(inspektionen för vård och omsorg), att söka skadeersättning och vända sig till 

patientnämnd, rätten till en ny bedömning (second opinion). 

Samtycke är en självklarhet med undantag för viss vård, exempel tvångsvård 

inom psykiatrin, viss vård inom smittskyddslagen. Vård utan samtycke är 

misshandel. Om patient avböjer förslag till behandling ska detta journalföras. 

Patienten har rätt att välja utförare av öppen vård inom hela landet. Vårdgarantin 

gäller inte för andra landstings patienter. I övrigt ges vård på samma villkor. 

Resekostnader får patienten bekosta själv. Samma remisskrav som i hem-

landstinget ska gälla. Rätt att få ny medicinsk bedömning och rätt att välja fast 

läkarkontakt. Vid slutenvård ska hemlandstinget godkänna. 

En fast vårdkontakt ska utses om patienten begär detta.  

Ansvaret för att verksamheten tillämpar lagen är verksamhetschefen. Hälso- och 

sjukvårdspersonal i direktkontakt med patienterna har huvudansvar för 

information om lagen, om behandlingsmetodernas villkor och ska främja 

integritet och medbestämmande. 

Örebro läns landsting har utbildat personalen i lagen. 

Föreningen kommer under våren 2016 genomföra en information kring lagen. 

Särskild inbjudan kommer. 

 

FÖRBUNDSPROJEKT 
Förbundet har fått projektmedel från Socialstyrelsen för att arbeta med projektet 

”Livskvalitet för personer med IDB”. Vi uppmanar härmed alla medlemmar 

med IBD att svara på enkäten när den kommer.  

 

 

 

5. 



 

REGION ÖREBRO LÄNS HANDILINGPLAN FÖR 

GENOMFÖRANDE AV CANCERPLANEN 2015 

 
Fyra patientorganisationer kring olika cancersjukdomar är medlemmar i 

Handikappföreningarna Örebro län. Handikappföreningarna Örebro län har fått i 

uppdrag att initiera Region Örebro län att under våren 2016 genomföra en 

information om hur processen och implementeringen av Regionens 

handlingsplan om cancervård skett. Landstingspolitiker Marie-Louise Forsberg 

Fransson, som högst ansvarig för vården, har tillskrivits om detta. Hon ska vara 

med på en sådan information. Ordförande Mats Björeman och samordnare 

Ingrid Alkebro har också tillskrivits såsom delaktiga i Regionens cancerråd. 

Det ska vara en öppen information och den ska hållas både på USÖ som på 

lasaretten i Lindesberg och Karlskoga. 

 

 

I handlingsplanen för Cancerrådet för Region Örebro län 2015-2016 kan utläsas: 

 

 

 Alla cancerpatienter ska ha en kontaktsköterska 

 Alla cancerpatienter ska erbjudas en individuell vårdplan 

 Rutiner för hur patienter ska informeras om rätten till förnyad bedömning 

ska vara klara 

 Alla patienter ska få sitt behov av rehabilitering bedömt 

 Individuellt anpassad cancerrehabilitering ska erbjudas alla med behov 

 Palliativt råd ska finnas 

 Webbplatsen Nära cancer ska stödjas och utvärderas 

 Samarbetet med patientnämnden ska utvecklas 

 

Korta ledtider för utredning av patienter med välgrundad misstanke om cancer 

och start av behandling av patienter med cancer är en högt prioriterad aktivitet i 

cancerrådet under de kommande åren. 

 

Region Örebro län har ett cancerråd som består av bl.a. Johan Ahlgren, 

ordförande, Ingrid Alkebro, samordnare och Mats Björeman, medicinsk 

rådgivare. Rådet kallar in berörda patientföreningar till möte två gånger per år. 

Nästa möte sker den 16 november 2015. 
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REGIONALA CANCERCENTRA 

 

Pia Delin representerar Mag- och tarmföreningen för sju län i RCCs (Regionala 

cancercentra) regionala patientråd. Alla sju landsting i som ingår i 

sjukvårdsregionen rekommenderas anta cancerplanen som beslutats på nationell 

nivå. Läs mer på www.rccuppsalaorebro.se Landstinget i Värmlands har en 

kartläggningsmodell av gången inom vården av colorektalcancer. Den bör tas 

efter. Standardiserade vårdförlopp ska tas fram. All grovtarmscancer behandlas 

numera enbart på USÖ. Kontaktsköterskor följer patientens väg genom vården. 

Alla patienter ska ha en kontaktsköterska att vända sig till. Även närstående kan 

vända sig till kontaktsköterskan. Ett behandlingsprogram ska träda i kraft efter 

diagnos. Utbildning finns idag på Universitetet i Karlstad. Startar i oktober i 

Uppsala och i januari 2016 i Örebro.  

I Region Väst har ett projekt Sunda Solvanor genomförts i samarbete med alla 

BVC. Nu finns ett koncept till detta som kommer att starta även i RCC Uppsala 

Örebro. Det finns numera en hälsokalkylator att arbeta med. Där kan man se 

vinsten av att någon slutar röka, använda alkohol eller ändra sitt födointag. Det 

arbetas på en cancerpreventionskalkylator på Uppsala Universitet som nu testas 

för att implementeras. Kommer sen att finnas på RCCs hemsida. 
                            
 

   

SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG (STB) 
 

Har Du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar Dina tänder? Nu 

finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård, särskilt tandvårdsbidrag (STB), som 

ges bl.a. till patienter med muntorrhet p.g.a. läkemedelsbehandling, Ulcerös 

colit, Crohns sjukdom, tarmsvikt eller gastroesofageal refluxsjukdom. 

Din tandläkare avgör om Du har rätt till stödet. För vissa diagnoser räcker det att 

Din sjukdom finns dokumenterad i Din tandvårdsjournal. För andra diagnoser 

kan ett läkarintyg eller en läkemedelsförteckning behövas. 

Bidraget gäller endast förebyggande tandvård, undersökning, information 

och förebyggande behandling t.ex. rengöring och flourbehandling. 

STB är ett komplement till det allmänna tandvårdsstödet på 150 kr per år och 

består av 600 kronor per halvår. Pengarna dras från den summa du ska betala 

för Ditt tandvårdsbesök. Bidraget måste användas senast 30 juni och 31 

december innevarande år. 
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Styrelsen 2015-2016 
 

Pia Delin   Ordförande  0708-27 55 31     

pia.delin@yahoo.se 

 

Ingela Werner Vice ordförande 070-757 17 70 

ingkaw@live.se 

 

Margareta Röstlund Sekreterare  070-533 50 17 

margareta.rostlund@abf.se 

 

Peter Lindwall Kassör             0730-55 26 64 

peter.f.lindwall@ telia.com 

 

Helena Edström Ledamot  070-529 12 98 

helena.pavlidou@comhem.se  Anhörigombud 

 

Kjell Röstlund Ledamot  070-546 58 87 

 

Mona Johansson Ledamot  070-228 20 70  

 

Christel Forsberg Ersättare  0703-67 55 57 

 

Helena Alvarsson Ersättare  073-933 72 00 

helena.alvarsson@telia.com 

 

Marie Johansson Revisor  0581-266 42 

mu.johansson@telia.com 

 

Ulla Berg  Revisor  070-236 40 86 

ulla.b.berg@telia.com 

 

Lillemor Johansson Revisorssuppleant ABF 

 

Åke Gunnarson Revisorssuppleant  

 

Kerstin Gunnarson Valberedning 070-217 56 92 

kerstin@gunnarson@telia.com 

 

Lema Abrahamson Valberedning 073-922 76 75 

Lema.abrahamson@hotmail.com 
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